Ofício nº 110/2021/FEBAVE
Orleans, 08 de setembro de 2021.
Ao Ilmo. Senhor
CARLOS ALBERTO KITA XAVIER
Presidente do Crea – SC
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, vimos, por meio do presente, apresentar a indicação de
profissional (conforme descrito em anexo) para ser galardoado com a Medalha do Mérito ou
Inscrição no Livro do Mérito do Sistema CONFEA/CREAs que homenageia anualmente profissionais,
empresas, entidades de classe e instituições de ensino que se destacaram na área da Engenharia e
Agronomia, concedendo Medalhas do Mérito e Inscrições no Livro do Mérito Estadual.
Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Guilherme Valente de Souza
Presidente da Fundação Educacional Barriga Verde (Febave)
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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ANE XO
Indicação de profissional para ser
galardoado com a Medalha do Mérito
ou Inscrição no Livro do Mérito do
Sistema CONFEA/CREAs.

1 - Proponente: Centro Universitário Barriga Verde (Unibave)
2 - Profissional: Luiz Oswaldo Coelho (In memoriam)
3 - Filiação: Pai: Nemésio Francisco Coelho
Mãe: Alice Pereira Coelho
4 - Data de Nascimento: 08/07/1946
5 - Naturalidade: Rio de Janeiro
6 - Endereço: Av. Getulio Vargas, 19, Centro, Apto. 601 Condomínio Alice, orleans/SC
7 - Telefone: (48) 99619-9391 (Filho: Lisandro Coelho)
8 - Formação profissional: Graduação em Agronomia e especialização em Administração
Rural

9 - Resumo das principais atividades profissionais:
10 - Feitos relevantes:
11 - Informações complementares:
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Síntese dos itens 9, 10 e 11:
Com 3 anos veio para Florianópolis. Se formou em Agrônomia em 1971 pela Universidade
Federal de Pelotas, sendo contratado no mesmo ano pela Acaresc, hoje Epagri, onde trabalhou
com extensionista local no escritório de Capinzal/SC.
Em 1975, retorna para Florianópolis e assume o cargo de Gerente Geral de Crédito Rural do
Banco do Estado de Santa Catarina (Besc), na qual atuou diretamente na análise e liberação
de inúmeros projetos que fomentaram a até hoje fomento a agricultura Catarinense, como as
grandes agroindústria Sadia e Perdigão, hoje BRF Foods, assim como grandes cooperativas em
todo estado.
Ministrou cursos de Crédito Rural a convite do Bacen (Banco Central do Brasil) para
funcionários de bancos por todo território nacional.
Em 1976, ingressou como professor convidado, no curso de Agronomia – CCA/UFSC, de onde
não se desligou mais. Inicialmente ministrava somente algumas disciplinas, entre elas
Silvicultura, Administração Rural, Entomologia e Apicultura, esta última ele tinha um forte
apresso e fascínio. No final da década de 80, se desligou do Besc, passando a se dedicar de
maneira exclusiva ao CCA/UFSC, como professor do departamento de Zootecnia.
Foi eleito Diretor do CCA/UFSC em 1992, tendo como seu vice o Prof. Lineu Schneider, na qual
exerceram mandato até 1996, onde foram reeleitos para o mandato 1997 á 2000, porém
inverteram os cargos, tendo o Prof. Lineu como Diretor e Prof. Coelho como vice. Durante sua
gestão, reestruturou todo o CCA/UFSC, com novas instalações, prédios, laboratórios e
Restaurante Universitário, que até então não existia. Não mediu esforços para a criação do
curso de Mestrado e Doutorado em Agroecossistemas, curso este reconhecido nacionalmente
na atualidade.
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Na reestruturação da grade curricular do curso de Agronomia, defendeu a inclusão do Estágio
de Vivência na grade do curso, proporcionando aos acadêmicos uma maior interação com o
meio rural e principalmente com a agricultura familiar.
Paralelo as suas atividades junto a UFSC, sempre participou junto a Faasc (Federação das
Associações de Apicultores do Estado de Santa Catarina) chegando a ocupar o cargo de vicepresidente. Atuando na organização e na mobilização nos Encontros Catarinenses de
Apicultores em prol do desenvolvimento desta atividade pelo estado.
Em 1998 se aposenta da UFSC, porém a sua disposição e entusiasmo com a agricultura familiar
não o deixa parar! A convite da Fetaesc, passou a atuar como agente de mobilização nos
municípios Catarinenses, para a fundação de Cooperativas de Crédito integrantes do sistema
Cresol, rodou o estado inteiro sensibilizando agentes locais e agricultores sobre a importância
de se unirem junto as cooperativas. Hoje são mais de 50 cooperativas de crédito em Santa
Catarina. Uma das cooperativas fundadas com o seu trabalho foi a Cresol Encostas da Serra
com sede em Santa Rosa de Lima/SC. Município que veio a residir quando assumiu o cargo de
Secretário de Planejamento e Finanças a convite do Prefeito, cargo que exerceu até o ano de
2003. Os laços criados com os trabalhos realizados o levaram a assumir a Gerência de
Agricultura e Pesca da então SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de Santa
Catarina) sediada em Tubarão/SC, onde permaneceu até o final do ano de 2004.
Quisera o destino que o recolocasse no meio educacional, por convite do então coordenador
de Curso de Administração em Agronegócios do Centro Universitário Barriga Verde (Unibave),
voltou a sala de aula, como professor do curso da disciplina de Administração Rural. Seu
entusiasmo e vontade de transmitir seus conhecimentos eram as engrenagens que não
deixavam com que ele parasse, sempre disposto a encarrar desafios.
Foi esta disposição que o levou, a convite do Reitor da Instituição, a elaborar o projeto do
curso de Agronomia, que cominou com a abertura do curso no ano de 2010, sob sua
coordenação. Não bastando, mobilizou lideres comunitários, políticos e educadores em prol
de um projeto diferente, a formação de filhos de agricultores dentro de suas próprias
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comunidades. Foi assim que surgiu em 2011, no distrito de Invernada, no município de Grão
Pará/SC, a Escola de Educação Profissional Técnica Colônia Grão-Pará – Curso Técnico de Nível
Médio em Agropecuária e, em 2012, na Comunidade de Azambuja, no município de Pedras
Grandes/SC, a Escola de Educação Profissional Técnica Vale da Uva Goethe – Curso Técnico de
nível Médio em Agropecuária, projetos estes que ele coordenou e também ministrou aulas.
Somente as pessoas que o conheceram, que tiveram a honra que vivenciar momentos com ele
podem descrever a energia que ele transmitia, sempre com sua humildade e simplicidade, não
media esforços para poder ajudar as pessoas, um conselheiro, um amigo, um grande pai.
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